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ن ُدوِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ َوالَ  {{{{يقول تبارك وتعا#  رِْض َوَما لَُكم م5
َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ن ُدوِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ َوالَ أ رِْض َوَما لَُكم م5

َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ن ُدوِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ َوالَ أ رِْض َوَما لَُكم م5

َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ن ُدوِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ َوالَ أ رِْض َوَما لَُكم م5

َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
أ

للتقرير للتقرير للتقرير للتقرير هنا  واالستفهامواالستفهامواالستفهامواالستفهام    ،Nزوم بالسكون ُجزم بلم وهوهذا الفعل  }}}}ألم تعلمألم تعلمألم تعلمألم تعلم{{{{قو? تعا#  }}}}������������نَِص�ٍ نَِص�ٍ نَِص�ٍ نَِص�ٍ 
     ....واUوقيفواUوقيفواUوقيفواUوقيف

وأنه ليس ]ا من دون اهللا  ،ومن عظمته ملكه للسموات واألرض ،يعY هذا تقرير �يان عظمة اهللا
ن0  { وفتحت ،جل وعال و/ وال نص�

َ
ن0 أ
َ
ن0 أ
َ
ن0 أ
َ
وhذا fنت d موضع  ،ولم تكe ألنها d موضع نصب}  أ

رِْض {{{{وقو? تعا#  همزة أن،نصب فهذا من مواضع فتح 
َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل ن0 اهللا0َ َ?ُ ُملُْك الس0

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
أي  }}}}أ

واsطاب للنq صo اهللا عليه وسلم واsطاب للنq صo اهللا عليه وسلم واsطاب للنq صo اهللا عليه وسلم واsطاب للنq صo اهللا عليه وسلم     ،،،،خلقها و? ملكها سبحانه وتعا# وسلطانه وأمره نافٌذ فيها
ت واألرض وx من هذا wب أن يُعلم ويؤمن به العبد أن اهللا ? ملك السموا ،،،،واtراد أمتهواtراد أمتهواtراد أمتهواtراد أمته    ،،،،وألمتهوألمتهوألمتهوألمته
ْكَ|ُ ِمْن َخلِْق {{{{كما قال تبارك وتعا#  ،وx أعظم من خلق ا]اس ،خلقه

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل ْكَ|ُ ِمْن َخلِْق َخلُْق الس0

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل ْكَ|ُ ِمْن َخلِْق َخلُْق الس0

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل ْكَ|ُ ِمْن َخلِْق َخلُْق الس0

َ
رِْض أ

َ
َمَواِت َواأل َخلُْق الس0

اtع� أي قل �م يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان اtع� أي قل �م يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان اtع� أي قل �م يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان اtع� أي قل �م يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان وقيل  ،وأعظم �لوقات اهللا العرشوأعظم �لوقات اهللا العرشوأعظم �لوقات اهللا العرشوأعظم �لوقات اهللا العرش }}}}ا]0اِس ا]0اِس ا]0اِس ا]0اِس 
 ....السمواتالسمواتالسمواتالسموات

ن دُ {{{{قو? تبارك وتعا#  ن دُ َوَما لَُكم م5 ن دُ َوَما لَُكم م5 ن دُ َوَما لَُكم م5 قمت قمت قمت قمت �ُت أمر فالن أي و/ هو من وَ  }}}}ِمن َوِ/ٍّ ِمن َوِ/ٍّ ِمن َوِ/ٍّ ِمن َوِ/ٍّ {{{{    }}}}وِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ وِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ وِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ وِن اهللا0ِ ِمن َوِ/ٍّ َوَما لَُكم م5
 من قائم ومن حافظمن قائم ومن حافظمن قائم ومن حافظمن قائم ومن حافظإذن من و/ أي  ،،،،أي القيم بما عهد إ�ه من أمر اtسلم�أي القيم بما عهد إ�ه من أمر اtسلم�أي القيم بما عهد إ�ه من أمر اtسلم�أي القيم بما عهد إ�ه من أمر اtسلم�ومنه و/ العهد  ،،،،بهبهبهبه

ن ُدوِن اهللا0ِ {{{{ ،وراعوراعوراعوراع ن ُدوِن اهللا0ِ م5 ن ُدوِن اهللا0ِ م5 ن ُدوِن اهللا0ِ م5 م سوى اهللا و/ يقوم بأمور�وأي هل لكم بعد اهللا  ،وبعد اهللا ،أي سوى اهللا }}}}م5
 .وأيضا نص� ين��م �ن ب� عليكم وير�كم و�وطكم ،و�فظكم

لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن {{{{تبارك وتعا#  يقوليقوليقوليقول))))������������    ((((ال� بعدها رقمال� بعدها رقمال� بعدها رقمال� بعدها رقم    اآليةاآليةاآليةاآلية
َ
ن تَْسأ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن أ

َ
ن تَْسأ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن أ

َ
ن تَْسأ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن أ

َ
ن تَْسأ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
أ

ِبيلِ  ِل الُكْفَر بِاِإليَماِن َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ َقبُْل َوَمن يَتَبَد0 ِل الُكْفَر بِاِإليَماِن َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ َقبُْل َوَمن يَتَبَد0 ِل الُكْفَر بِاِإليَماِن َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ َقبُْل َوَمن يَتَبَد0 ِل الُكْفَر بِاِإليَماِن َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0  ،هذه x اtنقطعة }}}}أمأمأمأم{{{{اtفeون  يقول    }}}}َقبُْل َوَمن يَتَبَد0
بل بل بل بل : ": ": ": "أي    """"بلبلبلبل""""منقطعة بمع� منقطعة بمع� منقطعة بمع� منقطعة بمع�     """"أمأمأمأم    """"هناهناهناهنا، علم ا]حو هذا d ،،،،منقطعة ومتصلةمنقطعة ومتصلةمنقطعة ومتصلةمنقطعة ومتصلة} } } } أم{{{{هناك نو�ن لـ 

هل تريدون أن تسألوا رسولكم هل تريدون أن تسألوا رسولكم هل تريدون أن تسألوا رسولكم هل تريدون أن تسألوا رسولكم """"يعY يعY يعY يعY     ،،،،اUوبيخاUوبيخاUوبيخاUوبيخ    :ومع� ال¢م """"تريدون أن تسألوا رسولكمتريدون أن تسألوا رسولكمتريدون أن تسألوا رسولكمتريدون أن تسألوا رسولكم
¨يع ¨يع ¨يع ¨يع """"قيل و ،""""ا�هودا�هودا�هودا�هود"""" قيلو ،،،،""""قريشقريشقريشقريش "قيل اختلف d اtخاطب� بهذه اآليةاختلف d اtخاطب� بهذه اآليةاختلف d اtخاطب� بهذه اآليةاختلف d اtخاطب� بهذه اآلية ،،،،وتك¤وا عليه اtسائلوتك¤وا عليه اtسائلوتك¤وا عليه اtسائلوتك¤وا عليه اtسائل

 ".".".".العربالعربالعربالعرب
وسألوه أشياء لم  ال شك أن قوم مو� أثقلوا عليه األسئلة }}}}َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن َقبُْل َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن َقبُْل َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن َقبُْل َكَما ُسئَِل ُموَ� ِمن َقبُْل {{{{وقو? تعا# 

وأيضا  ،وهذا بال شك سؤال ال �ق �م ،فمن سؤا�م إياه أن يريهم اهللا جهرة ،يكن �م أن يسألوها
وأيضا  ،هذا سأ? اt¬�ون ووقع منهم ،ه وسلم أن يأ» باهللا واtالئكة قبيالسألوا نبينا صo اهللا علي

وهذا أيضا من اUعنت ومن اtشقة  ،سألوا رسول اهللا صo اهللا عليه وسلم أن يقلب جبل الصفا ذهبا

    ))))��������((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة



  .وحاشاه عليه الصالة والسالم أن �رج d مثل هذا بل األمر هللا ،يريدون اإلحراج
ِبيلِ َفقَ َفقَ َفقَ َفقَ {{{{قو? تعا#  ِبيلِ ْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ ْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ ْد َضل0 َسَواَء الس0     ::::    هنا قوالنهنا قوالنهنا قوالنهنا قوالن    }}}}سواءسواءسواءسواء{{{{اtراد بكلمة  }}}}ْد َضل0 َسَواَء الس0

 ،،،،فهذا قول صحيحفهذا قول صحيحفهذا قول صحيحفهذا قول صحيح    ،،،،وخ� األمور أوسطهاوخ� األمور أوسطهاوخ� األمور أوسطهاوخ� األمور أوسطها    ،،،،يعY فقد ضل الوسطيعY فقد ضل الوسطيعY فقد ضل الوسطيعY فقد ضل الوسط    ،،،،الوسطالوسطالوسطالوسطأنه بمع�  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
ِبيلِ {{{{إذن  ِبيلِ َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0 ِبيلِ َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0 أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة وهذا القول قا?  ،ضل الطريق الوسط الصحيحضل الطريق الوسط الصحيحضل الطريق الوسط الصحيحضل الطريق الوسط الصحيحيعY فقد }}}}َفَقْد َضل0 َسَواَء الس0

 ....Nاز القرآنNاز القرآنNاز القرآنNاز القرآنعروف كتابه اt معمر بن مث�معمر بن مث�معمر بن مث�معمر بن مث�
أي فقد ضل الطريق الواضح، السواء  ،فقد ضل قصد السبيلفقد ضل قصد السبيلفقد ضل قصد السبيلفقد ضل قصد السبيلأنه بمع� القصد يعY  ::::القول اµا´القول اµا´القول اµا´القول اµا´     •

أي ذهب عن قصد الطريق وسمته وهو طريق طاعة اهللا جل  ،،،،الفراءالفراءالفراءالفراءوهذا قول  ،هنا بمع� القصد
يق اtستقيم إ# ا¸هل يق اtستقيم إ# ا¸هل يق اtستقيم إ# ا¸هل يق اtستقيم إ# ا¸هل أي فقد خرج عن الطرأي فقد خرج عن الطرأي فقد خرج عن الطرأي فقد خرج عن الطر""""    يقول ا�افظ بن كث� ر·ه اهللايقول ا�افظ بن كث� ر·ه اهللايقول ا�افظ بن كث� ر·ه اهللايقول ا�افظ بن كث� ر·ه اهللاو¶لك  ،وعال

وهكذا حال ا¶ين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد �م إ# �الفتهم وهكذا حال ا¶ين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد �م إ# �الفتهم وهكذا حال ا¶ين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد �م إ# �الفتهم وهكذا حال ا¶ين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد �م إ# �الفتهم     ،،،،والضاللوالضاللوالضاللوالضالل
فمفتاح  فائدةfن السؤال فيه  ولو    ،،،،""""وتكذيبهم واالقºاح عليهم باألسئلة ال� ال �تاجون إ�هاوتكذيبهم واالقºاح عليهم باألسئلة ال� ال �تاجون إ�هاوتكذيبهم واالقºاح عليهم باألسئلة ال� ال �تاجون إ�هاوتكذيبهم واالقºاح عليهم باألسئلة ال� ال �تاجون إ�ها

ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال {{{{ ،العلم السؤال ْهَل ا¶5
َ
لُوا أ

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال فَاْسأ ْهَل ا¶5

َ
لُوا أ

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال فَاْسأ ْهَل ا¶5

َ
لُوا أ

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال فَاْسأ ْهَل ا¶5

َ
لُوا أ

َ
ال� فيها تعنت ومشقة وhحراج  أما األسئلة}      َيْعلَُمونَ  َيْعلَُمونَ  َيْعلَُمونَ  َيْعلَُمونَ فَاْسأ

َحل«وا قَْوَمُهْم َداَر {{{{فائدة فيها كما قال تعا#  هذا ا¶ي ال
َ
لُوا نِْعَمَت اهللا0ِ ُكْفراً َوأ يَن بَد0 ِ

لَْم تََر إَِ# ا¶0
َ
َحل«وا قَْوَمُهْم َداَر أ

َ
لُوا نِْعَمَت اهللا0ِ ُكْفراً َوأ يَن بَد0 ِ

لَْم تََر إَِ# ا¶0
َ
َحل«وا قَْوَمُهْم َداَر أ

َ
لُوا نِْعَمَت اهللا0ِ ُكْفراً َوأ يَن بَد0 ِ

لَْم تََر إَِ# ا¶0
َ
َحل«وا قَْوَمُهْم َداَر أ

َ
لُوا نِْعَمَت اهللا0ِ ُكْفراً َوأ يَن بَد0 ِ

لَْم تََر إَِ# ا¶0
َ
أ

  .ات وهذه اtشاقات ألنبيائهم ورسلهمبسبب هذه اUعنت }}}}َجَهن0َم يَْصلَْوَغَها َوبِئَْس الَقَرارُ َجَهن0َم يَْصلَْوَغَها َوبِئَْس الَقَرارُ َجَهن0َم يَْصلَْوَغَها َوبِئَْس الَقَرارُ َجَهن0َم يَْصلَْوَغَها َوبِئَْس الَقَرارُ ****ا�ََوارِ ا�ََوارِ ا�ََوارِ ا�ََوارِ 
ْشيَاَء إِن {{{{وقد ذكر ا�افظ بن كث� ر·ه اهللا d موضع آخر قول اهللا 

َ
لُوا َقْن أ

َ
يَن آَمنُوا َال تَْسأ ِ

َها ا¶0 ف«
َ
ْشيَاَء إِن يَا ك

َ
لُوا َقْن أ

َ
يَن آَمنُوا َال تَْسأ ِ

َها ا¶0 ف«
َ
ْشيَاَء إِن يَا ك

َ
لُوا َقْن أ

َ
يَن آَمنُوا َال تَْسأ ِ

َها ا¶0 ف«
َ
ْشيَاَء إِن يَا ك

َ
لُوا َقْن أ

َ
يَن آَمنُوا َال تَْسأ ِ

َها ا¶0 ف«
َ
يَا ك

ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ  0Äَلُوا َقنَْها ِحَ� ُف
َ
ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوhِن تَْسأ 0Äَلُوا َقنَْها ِحَ� ُف
َ
ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوhِن تَْسأ 0Äَلُوا َقنَْها ِحَ� ُف
َ
ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوhِن تَْسأ 0Äَلُوا َقنَْها ِحَ� ُف
َ
عن رسول اهللا صo  وأيضا جاء }}}}ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوhِن تَْسأ

فحرم من فحرم من فحرم من فحرم من     ،،،،إن أعظم اtسلم� جرما من سأل عن Æء لم �رمإن أعظم اtسلم� جرما من سأل عن Æء لم �رمإن أعظم اtسلم� جرما من سأل عن Æء لم �رمإن أعظم اtسلم� جرما من سأل عن Æء لم �رم(اهللا عليه وسلم d ا�ديث الصحيح 
أيها ا]اس إن اهللا فرض أيها ا]اس إن اهللا فرض أيها ا]اس إن اهللا فرض أيها ا]اس إن اهللا فرض (وtا خطب ا]q صo اهللا عليه وسلم ا]اس ذات مرة فقال ) أجل مسأUهأجل مسأUهأجل مسأUهأجل مسأUه

الصالة والسالم ولم  يا رسول اهللا أكل �م فسكت عليه :فقام رجل فقال )عليكم ا�ج فحجواعليكم ا�ج فحجواعليكم ا�ج فحجواعليكم ا�ج فحجوا
أÉ d  :فسأل الرجل مرة أخرى وقال )أيها ا]اس إن اهللا فرض عليكم ا�ج فحجواأيها ا]اس إن اهللا فرض عليكم ا�ج فحجواأيها ا]اس إن اهللا فرض عليكم ا�ج فحجواأيها ا]اس إن اهللا فرض عليكم ا�ج فحجوا : (وقال ،wبه

ولو وجبت tا ولو وجبت tا ولو وجبت tا ولو وجبت tا     ،،،،لو قلت نعم لوجبتلو قلت نعم لوجبتلو قلت نعم لوجبتلو قلت نعم لوجبت : (وÊ اµاµة قال عليه الصالة والسالم ،�م يا رسول اهللا فسكت
، )سائلهم واختالفهم Ì أنبيائهمسائلهم واختالفهم Ì أنبيائهمسائلهم واختالفهم Ì أنبيائهمسائلهم واختالفهم Ì أنبيائهمإنما أهلك من fن قبلكم ك¤ت مإنما أهلك من fن قبلكم ك¤ت مإنما أهلك من fن قبلكم ك¤ت مإنما أهلك من fن قبلكم ك¤ت م    ،،،،ذروË ما تر�تكمذروË ما تر�تكمذروË ما تر�تكمذروË ما تر�تكم    ،،،،استطعتماستطعتماستطعتماستطعتم

ولكن ينبÌ Ï  ،نعم ا]q صo اهللا عليه وسلم مات واÎين كُمل ونعمة اهللا تمت، فاإلنسان �ذر
حيث جاء ا]Ñ عنها d هذه  ،اإلنسان أن ال يك¤ من األسئلة ال� ال مصلحة فيها وال فائدة منها

tن يسألون هذه األسئلة ال� ال فيه إنكار وفيه توبيخ فيه إنكار وفيه توبيخ فيه إنكار وفيه توبيخ فيه إنكار وفيه توبيخ واالستفهام هنا كما هو واضح واالستفهام هنا كما هو واضح واالستفهام هنا كما هو واضح واالستفهام هنا كما هو واضح  ،اآلية الكريمة
لُوا {{{{يقول تبارك وتعا#  ،مصلحة فيها

َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس0 َل َعلَيِْهْم ِكتَاباً م5 5Äَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
لُوا يَْسئَلَُك أ

َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس0 َل َعلَيِْهْم ِكتَاباً م5 5Äَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
لُوا يَْسئَلَُك أ

َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس0 َل َعلَيِْهْم ِكتَاباً م5 5Äَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
لُوا يَْسئَلَُك أ

َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس0 َل َعلَيِْهْم ِكتَاباً م5 5Äَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
يَْسئَلَُك أ

َخَذْيُهُم ا
َ
ِرنَا اهللا0َ َجْهَرةً فَأ

َ
ْكَ|َ ِمن َذلَِك َفَقالُوا أ

َ
َخَذْيُهُم اُموَ� أ

َ
ِرنَا اهللا0َ َجْهَرةً فَأ

َ
ْكَ|َ ِمن َذلَِك َفَقالُوا أ

َ
َخَذْيُهُم اُموَ� أ

َ
ِرنَا اهللا0َ َجْهَرةً فَأ

َ
ْكَ|َ ِمن َذلَِك َفَقالُوا أ

َ
َخَذْيُهُم اُموَ� أ

َ
ِرنَا اهللا0َ َجْهَرةً فَأ

َ
ْكَ|َ ِمن َذلَِك َفَقالُوا أ

َ
اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ ُموَ� أ اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ لص0 اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ لص0 اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ لص0  ....}}}}لص0

قاال  أن رافع بن خزيمة َووهب بن زيدأن رافع بن خزيمة َووهب بن زيدأن رافع بن خزيمة َووهب بن زيدأن رافع بن خزيمة َووهب بن زيد d سبب نزو�اd سبب نزو�اd سبب نزو�اd سبب نزو�اوختاما d تفس� هذه اآلية ذكر اtفeون 
فÄلت اآلية فيهم  ،وفجر ]ا أنهار نتبعك ،تنا بكتاب من السماء نقرأهئللنq صo اهللا عليه وسلم إ

  .وÊ غ�هم



 من سورة ا�قرة من سورة ا�قرة من سورة ا�قرة من سورة ا�قرة ) ) ) )     ������������((((تفس� اآلية تفس� اآلية تفس� اآلية تفس� اآلية 

ْوÓََِك {{{{وجل وجل وجل وجل x قول اهللا عز و
ُ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسdِ Ôَ َخَرابَِها أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
ْوÓََِك َوَمْن أ

ُ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسdِ Ôَ َخَرابَِها أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
ْوÓََِك َوَمْن أ

ُ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسdِ Ôَ َخَرابَِها أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
ْوÓََِك َوَمْن أ

ُ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسdِ Ôَ َخَرابَِها أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
َوَمْن أ

ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 
ن يَْدُخلُوَها إِال0

َ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ َما fََن لَُهْم أ »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 

ن يَْدُخلُوَها إِال0
َ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ َما fََن لَُهْم أ »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 

ن يَْدُخلُوَها إِال0
َ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ َما fََن لَُهْم أ »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 

ن يَْدُخلُوَها إِال0
َ
 }}}}َما fََن لَُهْم أ

نََع َمَساِجَد اهللا0ِ {{{{ف d اtراد باtساجد هنا اختل ن م0 ْظلَُم ِمم0
َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ َوَمْن أ ن م0 ْظلَُم ِمم0
َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ َوَمْن أ ن م0 ْظلَُم ِمم0
َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ َوَمْن أ ن م0 ْظلَُم ِمم0
َ
 ،ال أحد أظلمال أحد أظلمال أحد أظلمال أحد أظلمأوال ومن أظلم أي  }}}}َوَمْن أ
ماذا عمل؟ ماذا صنع؟ أن يمنع اtسلم�  ،أي ال أحد أظلم، وهذا أسلوب دائما يتكرر d القرآن

من صالة وقراءة  عة اهللا وبذكرهاtؤمن� من مساجد اهللا تبارك وتعا# أن يذكر فيها اسمه وتعمر بطا
 .وNالس علم وغ� ذلك

  Ì ثالثة أقوالÌ ثالثة أقوالÌ ثالثة أقوالÌ ثالثة أقوالاtساجد هنا اختلف فيها فقيل أن اtراد باtساجد اtساجد هنا اختلف فيها فقيل أن اtراد باtساجد اtساجد هنا اختلف فيها فقيل أن اtراد باtساجد اtساجد هنا اختلف فيها فقيل أن اtراد باtساجد 
     ....أن اtراد اtسجد األق×أن اtراد اtسجد األق×أن اtراد اtسجد األق×أن اtراد اtسجد األق×    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
     ....أن اtراد اtسجد ا�رام مسجد الكعبةأن اtراد اtسجد ا�رام مسجد الكعبةأن اtراد اtسجد ا�رام مسجد الكعبةأن اtراد اtسجد ا�رام مسجد الكعبة    ::::والقول اµا´والقول اµا´والقول اµا´والقول اµا´ •
وال شك أن القول األول واµا´ يدخالن وال شك أن القول األول واµا´ يدخالن وال شك أن القول األول واµا´ يدخالن وال شك أن القول األول واµا´ يدخالن     أنها اtساجد عموماً وهذا هو الصحيحأنها اtساجد عموماً وهذا هو الصحيحأنها اtساجد عموماً وهذا هو الصحيحأنها اtساجد عموماً وهذا هو الصحيح    ::::والقول اµالثوالقول اµالثوالقول اµالثوالقول اµالث •

dddd الثµها  ،القول اØ ساجد عموما هذه األقوالtسجد ا�رام أو اtسجد األق× أو اtا
 .صحيحة

وx بال شك �مة É Ì  اختلف أيضا من ا¶ين منعوا مساجد اهللا؟ من ا¶ين عنوا بهذه اآلية؟اختلف أيضا من ا¶ين منعوا مساجد اهللا؟ من ا¶ين عنوا بهذه اآلية؟اختلف أيضا من ا¶ين منعوا مساجد اهللا؟ من ا¶ين عنوا بهذه اآلية؟اختلف أيضا من ا¶ين منعوا مساجد اهللا؟ من ا¶ين عنوا بهذه اآلية؟
  ::::Ì قول�Ì قول�Ì قول�Ì قول�    ؟؟؟؟لت فيهملت فيهملت فيهملت فيهممن ا¶ين نزمن ا¶ين نزمن ا¶ين نزمن ا¶ين نزلكن بداية  ،حال إ# قيام الساعة

fنوا يطرحون d بيت اtقدس  ،NاهدNاهدNاهدNاهدوقا? أيضا ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس قا?  ،ا]صارىا]صارىا]صارىا]صارىأنهم : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
بيت اtقدس وأ�نه  قال قتادة هو Ùت ن� وأصحابه خربقال قتادة هو Ùت ن� وأصحابه خربقال قتادة هو Ùت ن� وأصحابه خربقال قتادة هو Ùت ن� وأصحابه خرب ،يمنعون ا]اس أن يصلوا فيهو ،األذى

  .Ì ذلك ا]صارى
حالوا ب� رسول اهللا     ،،،،d عهد ا]q صo اهللا عليه وسلمd عهد ا]q صo اهللا عليه وسلمd عهد ا]q صo اهللا عليه وسلمd عهد ا]q صo اهللا عليه وسلم    اt¬�وناt¬�وناt¬�وناt¬�ونهم  ابن زيدابن زيدابن زيدابن زيدقال ::::    القول اµا´القول اµا´القول اµا´القول اµا´ •

يُصد  حÚ Ûر هديه وهادنهم وقال �م ما fن أحد ،يوم ا�ديبية وب� أن يدخل مكة هو و أصحابه
قالوا ال يدخل علينا من قتل آباءنا يوم  ،وقد fن الرجل يلÜ قاتل أبيه وأخيه فال يصده ،عن ا�يت

أن قريشا منعوا ا]q صo اهللا عليه  ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسيقول  ،عليه الصالة والسالم ردوهف ،بدر وفينا باق
ن يُْذَكَر {{{{وسلم الصالة عند الكعبة d اtسجد ا�رام فأنزل اهللا 

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
ن يُْذَكَر َوَمْن أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
ن يُْذَكَر َوَمْن أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
ن يُْذَكَر َوَمْن أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا0ِ أ ن م0 ْظلَُم ِمم0

َ
َوَمْن أ

ب بيوت اهللا فهو متوعد وهذه اآلية تعم من منع وصد ا]اس عن ذكر اهللا وسd Ô خرا }}}}ِفيَها اْسُمهُ ِفيَها اْسُمهُ ِفيَها اْسُمهُ ِفيَها اْسُمهُ 
  :لكن ال¢م هنا فيمن نزلت فيهم أواللكن ال¢م هنا فيمن نزلت فيهم أواللكن ال¢م هنا فيمن نزلت فيهم أواللكن ال¢م هنا فيمن نزلت فيهم أوال    ،بهذه اآلية العظيمة

وأنها ، و�تج d أن قريشا لم تسَع d خراب الكعبة يرجح القول األوليرجح القول األوليرجح القول األوليرجح القول األول ابن جرير الط|ي ر·ه اهللابن جرير الط|ي ر·ه اهللابن جرير الط|ي ر·ه اهللابن جرير الط|ي ر·ه اهللا
 fنت تعظمها وºßمها وأما الروم فهم ا¶ين سعوا Þ dريب بيت اtقدس هذا اختيار ابن جرير

    .الط|ي
وهو أن اآلية نزلت بداية d كفار قريش ا¶ين منعوا رسول اهللا  اختار القول اµا´اختار القول اµا´اختار القول اµا´اختار القول اµا´ وا�افظ ابن كث�وا�افظ ابن كث�وا�افظ ابن كث�وا�افظ ابن كث�



أنه تعا# tا "يقول ا�افظ ابن كث�  ،صo اهللا عليه وسلم من أن يدخل هو وأصحابه اtسجد ا�رام
جوا رسول اهللا صo اهللا عليه àع d ذم اt¬�� ا¶ين أخر ،وجه ا¶م d حق ا�هود وا]صارى

هو ،وأما اعتماده "رد ابن كث� Ì ابن جرير  "وسلم من مكة ومنعوهم من الصالة d اtسجد ا�رام
فأي خراب أعظم �ا فعلوا أخرجوا عنها فأي خراب أعظم �ا فعلوا أخرجوا عنها فأي خراب أعظم �ا فعلوا أخرجوا عنها فأي خراب أعظم �ا فعلوا أخرجوا عنها  ،أن قريشاً لم تسَع d خراب الكعبة ،يتáم عن الط|ي

كما قال  ها بأصنامهم وأندادهم و�àهمها بأصنامهم وأندادهم و�àهمها بأصنامهم وأندادهم و�àهمها بأصنامهم وأندادهم و�àهمرسول اهللا صo اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليرسول اهللا صo اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليرسول اهللا صo اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليرسول اهللا صo اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا علي
ْوِ�َ {{{{تعا# 

َ
ْوِ�َاَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَمْسِجِد ا�ََراِم َوَما fَنُوا أ َنُهُم اهللا0ُ وَُهْم يَُصد« ال0 ُفَعذ5

َ
ْوِ�َ َوَما لَُهْم أ

َ
ْوِ�َاَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَمْسِجِد ا�ََراِم َوَما fَنُوا أ َنُهُم اهللا0ُ وَُهْم يَُصد« ال0 ُفَعذ5

َ
ْوِ�َ َوَما لَُهْم أ

َ
ْوِ�َاَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَمْسِجِد ا�ََراِم َوَما fَنُوا أ َنُهُم اهللا0ُ وَُهْم يَُصد« ال0 ُفَعذ5

َ
ْوِ�َ َوَما لَُهْم أ

َ
ْوِ�َاَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَمْسِجِد ا�ََراِم َوَما fَنُوا أ َنُهُم اهللا0ُ وَُهْم يَُصد« ال0 ُفَعذ5

َ
اُؤهُ إِال0 اُؤهُ إِال0 اُؤهُ إِال0 اُؤهُ إِال0 َوَما لَُهْم أ

ْكَ¤َُهْم ال يْعلَُمونَ 
َ
ْكَ¤َُهْم ال يْعلَُمونَ الُمت0ُقوَن َولَِكن0 أ
َ
ْكَ¤َُهْم ال يْعلَُمونَ الُمت0ُقوَن َولَِكن0 أ
َ
ْكَ¤َُهْم ال يْعلَُمونَ الُمت0ُقوَن َولَِكن0 أ
َ
ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا0ِ     َما fَنَ َما fَنَ َما fَنَ َما fَنَ {{{{وقال سبحانه  }}}}الُمت0ُقوَن َولَِكن0 أ

َ
�َِ� أ ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا0ِ لِلُْمْ¬ِ
َ
�َِ� أ ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا0ِ لِلُْمْ¬ِ
َ
�َِ� أ ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا0ِ لِلُْمْ¬ِ
َ
�َِ� أ لِلُْمْ¬ِ
ونَ  ُÎِا]0اِر ُهْم َخا Êِْقَمالُُهْم َو

َ
ْوÓََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ونَ َشاِهِديَن Ìََ أ ُÎِا]0اِر ُهْم َخا Êِْقَمالُُهْم َو

َ
ْوÓََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ونَ َشاِهِديَن Ìََ أ ُÎِا]0اِر ُهْم َخا Êِْقَمالُُهْم َو

َ
ْوÓََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ونَ َشاِهِديَن Ìََ أ ُÎِا]0اِر ُهْم َخا Êِْقَمالُُهْم َو

َ
ْوÓََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
  .}}}}َشاِهِديَن Ìََ أ

اtهم هذا ترجيح ابن كث� يقول كونهم منعوا رسول اهللا صo اهللا عليه وسلم من دخول اtسجد 
ليس اtقصود باsراب أنهم ينقضون األحجار ويهدمون ا¸دران  ،و أعظم اsرابا�رام هذا ه

بل هناك أعظم من اsراب وهو أن تمنع ا]اس من أن يدخلوا  ،ويوسخونها باÎنس وغ� ذلك
لم تدنسوها باألقذار أو غ� إن وأنكم اآلن  ،أن يطوفوا بالكعبة ،اtسجد ا�رام أن يؤدوا الصالة فيه

ومعروف أن قريش جعلت حول الكعبة ثالثمائة وست�  ،م دنستموها بهذه األصناملكنك ،ذلك
َوقُْل َجاَء َوقُْل َجاَء َوقُْل َجاَء َوقُْل َجاَء     {{{{صنما وtا جاء �م الفتح fن رسول اهللا صo اهللا عليه وسلم يäبها بعصا ويقرأ اآلية 

َق« َوزََهَق اْ�َاِطُل 
ْ
َق« َوزََهَق اْ�َاِطُل ا�
ْ
َق« َوزََهَق اْ�َاِطُل ا�
ْ
َق« َوزََهَق اْ�َاِطُل ا�
ْ
  .ألقربألقربألقربألقربواهللا أعلم كأن قول ا�افظ ابن كث� هو اواهللا أعلم كأن قول ا�افظ ابن كث� هو اواهللا أعلم كأن قول ا�افظ ابن كث� هو اواهللا أعلم كأن قول ا�افظ ابن كث� هو افåنت تتهاوى أمامه  }}}}    ا�

ن يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ {{{{قو? تبارك وتعا#
َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ أ

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ أ

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ أ

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
 }}}}أ

إخبار أن اهللا جل وعال æ|نا أنه إخبار أن اهللا جل وعال æ|نا أنه إخبار أن اهللا جل وعال æ|نا أنه إخبار أن اهللا جل وعال æ|نا أنه ظاهره  ،خ| معناه الطلبخ| معناه الطلبخ| معناه الطلبخ| معناه الطلب: : : : هذا األسلوب يقول عنه اtفeون هو 
اUقدير اUقدير اUقدير اUقدير     Uقدير ؟Uقدير ؟Uقدير ؟Uقدير ؟فيه أمر فيه Æء؟ ما افيه أمر فيه Æء؟ ما افيه أمر فيه Æء؟ ما افيه أمر فيه Æء؟ ما ا    ،،،،لكن معناه الطلبلكن معناه الطلبلكن معناه الطلبلكن معناه الطلب    ،،،،ال يدخلها هؤالء اt¬�ون إال خائف�ال يدخلها هؤالء اt¬�ون إال خائف�ال يدخلها هؤالء اt¬�ون إال خائف�ال يدخلها هؤالء اt¬�ون إال خائف�

ونستفيد Úن من ذلك أننا ال نُمكن  ،أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من دخو�ا إال خائف�أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من دخو�ا إال خائف�أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من دخو�ا إال خائف�أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من دخو�ا إال خائف�
  .إال خائف� ،هؤالء اt¬�� من دخول مساجد اهللا ومنها اtسجد ا�رام أو اtسجد ا]بوي،مثال

بكر  القابل d سنة تسع tا حج أبو و¶لك tا فتح رسول اهللا صo اهللا عليه وسلم مكة أمر من العام
ال �ج بعد هذا العام م¬ك وال يطوفن با�يت  الرç اهللا عنه با]اس أن ينادى d رحاب م� أ

 وبعد ذلك انقطع وما ،وأنه ال يدخل ا¸نة إال نفس مؤمنة ،عريان ومن fن ? أجل فأجله إ# مدته
ِ {{{{صار يدخلون كما قال تعا#  َها ا¶0 ف«

َ
ِ يَا ك َها ا¶0 ف«
َ
ِ يَا ك َها ا¶0 ف«
َ
ِ يَا ك َها ا¶0 ف«
َ
ُ�وَن èٌََس فََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا�ََراَم َنْعَد يَا ك ُ�وَن èٌََس فََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا�ََراَم َنْعَد يَن آَمنُوا إِغ0َما الُمْ¬ِ ُ�وَن èٌََس فََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا�ََراَم َنْعَد يَن آَمنُوا إِغ0َما الُمْ¬ِ ُ�وَن èٌََس فََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا�ََراَم َنْعَد يَن آَمنُوا إِغ0َما الُمْ¬ِ يَن آَمنُوا إِغ0َما الُمْ¬ِ

بيان حكم éà وفيها تهديد �ؤالء أن ال يقربوها فيها اآلية فال شك أن d هذه اآلية  }}}}َ�ِمِهْم َهَذاَ�ِمِهْم َهَذاَ�ِمِهْم َهَذاَ�ِمِهْم َهَذا
 .مكنوا منهاوأن ال يدخلوها وأن ال يُ 

ن {{{{d قو? تعا# ،،،،ية بشارة للمسلم�ية بشارة للمسلم�ية بشارة للمسلم�ية بشارة للمسلم�بعض اtفeين يذهب إ# أن d هذه اآلبعض اtفeين يذهب إ# أن d هذه اآلبعض اtفeين يذهب إ# أن d هذه اآلبعض اtفeين يذهب إ# أن d هذه اآل
َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ن أ

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ن أ

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ن أ

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
أ

أنه سيظهرهم وين�هم وتكون �م الغلبة Ì اtسجد ا�رام وÌ سائر أنه سيظهرهم وين�هم وتكون �م الغلبة Ì اtسجد ا�رام وÌ سائر أنه سيظهرهم وين�هم وتكون �م الغلبة Ì اtسجد ا�رام وÌ سائر أنه سيظهرهم وين�هم وتكون �م الغلبة Ì اtسجد ا�رام وÌ سائر     }}}}يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ يَْدُخلُوَها إِال0 َخائِِف�َ 
حÛ فتحت d عهد رسول اهللا d السنة  ،ألنه d فºة من الزمن ما fن �م سلطة Ì مكة ،اtساجداtساجداtساجداtساجد



µاµاµاµاف  ،امنة من ا�جرةامنة من ا�جرةامنة من ا�جرةامنة من ا�جرةاæ سجد ا�رام أحد منهم إال خائفاtال يدخل ا Ûم ح� ��¬tوأنه سيذل ا
وأوí رسو? أن ال يبì Üزيرة  ،وقد أèز اهللا هذا الوعد ،أو يقتل إن لم يسلم ،أن يؤخذ فيعاقب

ت¬يفا  لك إالوما ذ ثم يقول بعضهمثم يقول بعضهمثم يقول بعضهمثم يقول بعضهم ،وأن oî ا�هود وا]صارى منها إ# غ� ذلك ،العرب دينان
وفيها بيان أن أمر اهللا ïلب وأن  ،وطمأنة ،وهذه اآلية فيها ب¬ى ،�يوت اهللا وhعالء لشأنها وقدرها

ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم     {{{{وهذا وعد اهللا وهو القائل  ،اÎين سينت¬ »Îَيَاةِ ا
ْ
يَن آََمنُوا dِ ا� ِ

ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم إِن0ا َ]َنُْ�ُ رُُسلَنَا َوا¶0 »Îَيَاةِ ا
ْ
يَن آََمنُوا dِ ا� ِ

ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم إِن0ا َ]َنُْ�ُ رُُسلَنَا َوا¶0 »Îَيَاةِ ا
ْ
يَن آََمنُوا dِ ا� ِ

ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم إِن0ا َ]َنُْ�ُ رُُسلَنَا َوا¶0 »Îَيَاةِ ا
ْ
يَن آََمنُوا dِ ا� ِ

إِن0ا َ]َنُْ�ُ رُُسلَنَا َوا¶0
ْشَهادُ 

َ
ْشَهادُ اْأل
َ
ْشَهادُ اْأل
َ
ْشَهادُ اْأل
َ
 .}}}}    اْأل

ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب {{{{: : : : قو? تعا# »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 
ن يَْدُخلُوَها إِال0

َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب أ »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 

ن يَْدُخلُوَها إِال0
َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب أ »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 

ن يَْدُخلُوَها إِال0
َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم dِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب أ »Îا dِ َخائِِفَ� لَُهْم 

ن يَْدُخلُوَها إِال0
َ
ْوÓََِك َما fََن لَُهْم أ

ُ
أ

أخ| اهللا جل وعال بأمرين هنا d حق هؤالء ا¶ين خربوا مساجد اهللا ومنعوا أن يذكر فيها  }}}}َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ 
  ::::بأمرينبأمرينبأمرينبأمرينَووُعدوا َووُعدوا َووُعدوا َووُعدوا اسمه 

    ....أن �م d اآلخرة عذاب عظيمأن �م d اآلخرة عذاب عظيمأن �م d اآلخرة عذاب عظيمأن �م d اآلخرة عذاب عظيم: : : : واألمر اµا´واألمر اµا´واألمر اµا´واألمر اµا´، ، ، ، أن �م d اÎنيا خزيأن �م d اÎنيا خزيأن �م d اÎنيا خزيأن �م d اÎنيا خزي: : : : مر األولمر األولمر األولمر األولاألاألاألاأل
فكما أنهم صدوا رسول اهللا  ،ألن ا¸زاء من جنس العمل ،فلهم d اÎنيا خزي ::::أما األمر األولأما األمر األولأما األمر األولأما األمر األول     -

و�ما  ،ولم يمكنوا من دخول مكة بعد ذلك ،دوا عنه هم أيضاوأصحابه عن اtسجد ا�رام ُص 
أيضا حصل ، كة أيضا وأهانوهم وحصل �م من اtشقة واUعب وبذلوا رç اهللا عنهمأجلوهم من م

وأقاموا فيها وأعليت فيها Øمة  ودخلها رسول اهللا وأصحابهودخلها رسول اهللا وأصحابهودخلها رسول اهللا وأصحابهودخلها رسول اهللا وأصحابه�ؤالء اt¬�� من ا¶لة والصغار 
فإن هؤالء ا¶ين  ،ولو حصل مثل هذا d وقتنا ا�اñ، وهذا نوع من اsزي ا¶ي �قهم ،اUوحيد

  ،عون ا]اس ويصدونهم عن ذكر اهللا ويسعون d خراب بيوت اهللا �م خزي و�م ذلةيمنقد 
لكن بال  ،أمره نافذ وأحوا? وصوره متنوعة ،هذا أمر اهللا É d زمان وÉ Ê مåن كيف تكون؟كيف تكون؟كيف تكون؟كيف تكون؟

ال� x خ� ا�الد وخ�  ،شك هذا يتضمن وعيدا وتهديدا tن تسول ? نفسه أن wرؤ Ì بيوت اهللا
tاهللا عليه وسلما oص q[واقع كما أخ| ا. 
أيضا �م d اآلخرة عذاب عظيم وهذا هو الوعيد اآلخر Ì ما انتهكوا من حرمة : واألمر اµا´واألمر اµا´واألمر اµا´واألمر اµا´         -

سواء fن هذا d اtسجد ا�رام من نصب األصنام حو? ود�ء غ� اهللا عنده  ،ا�يت وامتهنوه
 ا�مص أهل مكة الا�مص أهل مكة الا�مص أهل مكة الا�مص أهل مكة الوóن ، ل� يكرهها اهللا ورسو?والطواف به عريانا وغ� ذلك من األفاعيل ا

 ،إن fن يعرف أحدا من ا�مص أعطاه ثوبا ? فطاف به امرأةولكن إذا جاء رجل أو  ،يطوفون
نسأل  ،السفول وهذا بال شك ï dية ا¸هل و ،لكن إذا لم يعرف أحدا فإنه يطوف با�يت عريانا

 .ونعمة اإليمان اهللا العافية وا�مد هللا Ì نعمة اإلسالم
ختاما ثبت عن نبينا صo اهللا عليه وسلم أنه fن يدعوا اهللا جل وعال بد�ء عظيم õتم به هذه 

اö اö اö اö (عن بe بن أرطاة قال fن رسول اهللا صo اهللا عليه وسلم يدعوا  ا�لقة رواه اإلمام أ·د
وهذا حديث حسن كما قال  )أحسن �قبتنا d األمور Øها وأجرنا من خزي اÎنيا وعذاب اآلخرةأحسن �قبتنا d األمور Øها وأجرنا من خزي اÎنيا وعذاب اآلخرةأحسن �قبتنا d األمور Øها وأجرنا من خزي اÎنيا وعذاب اآلخرةأحسن �قبتنا d األمور Øها وأجرنا من خزي اÎنيا وعذاب اآلخرة

وخ� ا�Îء كما قال العلماء ما جاء d كتاب  ،وقد رواه اإلمام أ·د d مسنده ،عنه ا�افظ ابن كث�



وال علم àا إال  ،ما علم خ�ا إال دل أمته عليه ،ا¶ي أو÷ جوامع الáم ،اهللا وما ثبت عن رسو?
  .، صo اهللا عليه وسلمحذرها منه

 


